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    ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ 

 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
Τν εθινγηθό απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ καο ζηνλ Σύιινγν Σπληαμηνύρωλ είλαη 

απνηέιεζκα ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο. Η αλάδεημε ηνπ ζπλδπαζκνύ καο ζε πξώηε 
δύλακε κε 35% θαη 4 (ηέζζεξηο) έδξεο ζην Δ.Σ., παξά ηελ ιπζζαιέα αληίδξαζε πνπ 
ζπλάληεζε από ηηο δπλάκεηο ηνπ θαηεζηεκέλνπ, εθθξάδεη ηελ ζέιεζε ηωλ 
ζπλαδέιθωλ ζπληαμηνύρωλ ζηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο κέξεο, λα βξεζνύλ ζην ηηκόλη ηνπ 

Σπιιόγνπ καο ζπλάδειθνη κε καρεηηθόηεηα, εκπεηξία θαη γλώζε.  
Επηπιένλ, ε ηζνςεθία ζρεδόλ ζε ζηαπξνύο, ηωλ εθπξνζώπωλ καο Γνδαδίλνπ Ι. θαη Επζηαζίνπ Κ. πνπ 

αλέιαβαλ ηελ επζύλε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, απνηειεί έγθξηζε θαη 
επηδνθηκαζία από ηελ κεγάιε βάζε ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ, ηεο επηινγήο  γηα ππέξβαζε ηωλ 
θνκκαηηθώλ θαη παξαηαμηαθώλ δηαρωξηζκώλ κε ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο ελόηεηαο κε βάζεη ηα πξαγκαηηθά 
πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο. Τν γεγνλόο απηό γεκίδεη όια ηα ελεξγά κέιε ηεο πξνζπάζεηάο 
καο, αιιά θαη ηνπο αλαθεξόκελνπο ζπλαδέιθνπο, κε πξόζζεηεο επζύλεο ζσζηήο θαη δεκηνπξγηθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ειπίδνπκε παξάιιεια  πωο από ηελ εθθξαζκέλε ζέιεζε ηωλ ζπλαδέιθωλ καο θαη ην απνηέιεζκα απηό, ζα 
εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα από όιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο θαη εηδηθόηεξα από εθείλεο πνπ είραλ 
γηα δεθαεηίεο ηελ επζύλε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Σπιιόγνπ καο. Τέινο, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε όινπο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζηήξημαλ ηνλ ζπλδπαζκό καο, εηδηθά ηνπ Κέληξνπ θαη έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό εθηόο 
Λεθαλνπεδίνπ θαη ππνζρόκεζα ζε όινπο πωο κε ηελ δξάζε καο ζα επηδηώμνπκε λα δηαςεύζνπκε όια όζα 
ζθόπηκα θαη ζπθνθαληηθά εθηνμεύζεθαλ θαηά ηνπ ζπλδπαζκνύ καο. 

 

ΓΤΡΙΖΟΤΜΕ ΕΛΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
Ννκίδνπκε πωο ήξζε ε ώξα θαη ην απνηέιεζκα  παξέρεη απηή  ηελ δπλαηόηεηα, λα μεθηλήζνπκε ρωξίο θακηά 

θαζπζηέξεζε ηελ δξάζε ηνπ Σπιιόγνπ καο γηα ηελ απνηξνπή ησλ όζσλ εμπθαίλνληαη από ηελ “ΗΓΙΚΑ Α.Δ” 
γηα εκάο ρσξίο εκάο. Οη εθινγέο πέξαζαλ θαη είλαη πιένλ ε ζηηγκή ηωλ πξάμεωλ θαη όρη ηωλ θνύθηωλ ιόγωλ ή ηωλ 
πξνεθινγηθώλ θηππεκάηωλ θάηω από ηε δώλε. Ο ζπλδπαζκόο καο, ζηαζεξόο ζηα όζα πξνεθινγηθά δεζκεύζεθε, 
είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ γηα: 

 

1. Σπληνληζκέλε δξάζε κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ θιάδνπ θαηά ηεο πνιηηηθήο 
ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο ηξόηθαο. 

2. Άκεζε κεηεγθαηάζηαζε ζηελ Λέθθα 23-25, θνηλή ζπγθαηνίθεζε κε ηνπο ελ ελεξγεία θαη ηνλ ΣΥΤΔ. 

3. Γεκηνπξγία ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ ΣΥΤΔ/ΣΣΤΔ, γηα ηελ ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε ησλ θνηλώλ καο 
πξνβιεκάησλ. 

4. Αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ απνηξνπή πινπνίεζεο ηεο Β΄ θάζεο ηεο “ΗΓΙΚΑ Α.Δ” πνπ νδεγεί ζηελ  
θαηάιπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δεδνκέλσλ, κε παξαζηάζεηο θαη ζπλαληήζεηο 
κε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

5. Απόθξνπζε ζε ζπληνληζκό κε ηνλ ΣΥΤΔ θαη ην Τακείν Υγείαο, νπνησλδήπνηε επηζέζεσλ δερζεί ην 
Τακείν καο γηα έληαμή ηνπ ζηνλ ΔΟΠΥΥ.  

6. Δπαλέιεγρνο θαη επαλαζρεδηαζκόο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Σπιιόγνπ καο, ιεηηνπξγία 
ηεο ζρέζεο εηζθνξώλ – παξνρώλ, κε ηζνηηκία θαη δηαθάλεηα. 

7. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ αιιειεγγύεο θαη δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο, κε ζηόρν θαλείο ζπλάδειθνο λα 
κελ κείλεη κόλνο θαη αβνήζεηνο ζηελ θξίζε. 

8. Μεηαηξνπή ηνπ Σπιιόγνπ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ, ζε ρώξν ζπιινγηθήο έθθξαζεο, δεκηνπξγηθήο 
δξάζεο θαη πνιηηηζκνύ.  

9. Γεκηνπξγία ηνπηθώλ παξαξηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  
 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
Με γλώκνλα θαη δέζκεπζε ηα παξαπάλσ, ν ζπλδπαζκόο καο είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη  ην ηαρύηεξν  ηηο 

επζύλεο ηνπ, ζε έλα πξνεδξείν καρεηηθόηεηαο θαη γλώζεο, απνθαζηζηώληαο πιήξσο ην ξήγκα κε ηνλ ΣΥΤΔ.  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Νέα υνδικαλιστική ΕΝΟΣΗΣΑ 


